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К Р И  Т И  К А

КО МА ДИ ЋИ ЖИ ВО ТА УХВА ЋЕ НИ ОБЈЕК ТИ ВОМ

Га вра Вла шка лин, Гре шне при че, Дру штво за афир ма ци ју кул ту ре „Пре
синг”, Мла де но вац 2018

У уред нич кој ре цен зи ји, Иван Ра до са вље вић је ве о ма тач но при
ме тио да: 

Чи ну при по ве да ња Га вра Вла шка лин при сту па као вр хун ској кре
а тив ној аван ту ри у ко јој ау тор ску за ли ху бо га тог жи вот ног ис ку ства ком
би ну је са ши ри ном на ра тив них ин те ре са и скло но сти. Ре зул тат та квог 
укр шта ња пре ста вља ова збир ка при по ве да ка, у ко јој Вла шка лин чи та о
че вој па жњи ну ди крат ку про зу пре по зна тљи вог ау тор ског ру ко пи са, а 
исто вре ме но до вољ но ра зно ли ку да с ла ко ћом одр жа ва ви сок ни во за ни
ма ња из при че у при чу. 

Пи сац сред ње ге не ра ци је, Га вра Вла шка лин (1958, Зре ња нин) је 
ау тор зби р ки при ча Те то ва жа за њу (2012) и У по след њем тре нут ку 
(2015), с бо га тим ис ку ством об ја вљи ва ња крат ких при ча у ре цент ној 
књи жев ној пе ри о ди ци, од ко јих се на ро чи то из два ја ју оне пу бли ко ва не 
у ета бли ра ним ча со пи си ма: По ља, Ула зни ца, Ec ker mann, Ко ра ци и Књи-
жев ни жи вот (Ру му ни ја). 

Вла шка ли но ву ак ту ел ну ко лек ци ју крат ке про зе чи ни два де сет 
де вет при ча раз ли чи тог оби ма, од ко јих не ке ни су ду же од де се так ре
че ни ца, док је три де се та при ча, „Бо дљи ка ва жи ца”, за себ но из дво је на 
и об ја вље на на по след њој стра ни ци књи ге. Фор мал ноком по зи ци о не 
од ли ке ове про зе би смо мо гли с пра вом свр ста ти у жа нр флеш фик ци је, 
ко ја пред ста вља осо бе ни стил у књи жев но сти ко ји се од ли ку је из у зет
ном крат ко ћом, огра ни че ним бро јем ли ко ва, са мо јед ном рад њом и јед
но став ном фа бу лом. Аме рич ки те о ре ти чар књи жев но сти Џејмс То мас 
је ре као да је уо би ча је на де фи ни ци ја ко ју уред ни ци да ју за флеш фик
ци ју – при ча ко ја ста је на две стра не ти пич ног џеп ног фор ма та књи-
жев ног ча со пи са, што је слу чај са нај ве ћим бро јем Вла шка ли но вих 
при ча. (Екс курс: Ин те ре сант но је да у Ки ни овај жа нр на зи ва ју smo ke long 
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или palm-si zed при че, што го во ри о то ме да би при ча тре ба ло да бу де 
та кве ду жи не да чи та лац мо же да је про чи та пре не го што ис пу ши ци
га ре ту. По ред флеш фик ци је, дру ги на зи ви за овај жа нр су: ми кро фик ци-
ја, ми кро на ра тив, ми кро при ча, при ча на раз глед ни ци, крат ка крат ка 
при ча или бр за при ча. У до ма ћој упо тре би се мо гу про на ћи и на зи ви по  пут: 
ми ни-при ча, на но-при ча, јед но ми нут на при ча, ро ман на дла ну или про зни 
афо ри зам.) Што се ти че осо бе но сти Вла шка ли но вих флеш фик ци ја, оне 
нај че шће има ју све еле мен те кла сич не при че – глав ног ју на ка, за плет, 
су коб и рас плет. Ме ђу тим, за раз ли ку од тра ди ци о нал не крат ке при че, 
огра ни чен број ре чи че сто чи ни да не ки од ових еле ме на та оста ну не
из ре че ни (јер се под ра зу ме ва ју), што до во ди до то га да чи та о ци има ју 
раз ли чи те ин тер пре та ци је јед не исте при че (што је са свим у скла ду с 
хо ри зон том оче ки ва ња и од но сом из ме ђу ре ци пи јен та, тек ста и ау то ра). 
Из у зет на крат ко ћа, са же тост и ра зно ли ке ин тер пре та тив не мо гућ но сти 
су нај о снов ни је ка рак те ри сти ке флеш фик ци ја Га вре Вла шка ли на. Ау то
ро ва ин тен ци ја је би ла да уве ри чи та о ца у то да је све што је у при чи 
ис при ча но би ло мо гу ће са мо у та квој фор ми и ни ка ко дру га чи је. Овај 
зах тев је на ро чи то ви дљив у нај кра ћим при ча ма у зби р ци: „То пли на”, 
„Не ко” или „Фли пер”.

Флеш фик ци ју, по ред крат ко ће, од ли ку је и јед но став ност, су ге стив
ност и кон тра хо ва ност је зи ка, те су сто га је зич костил ски све при че ујед
на че не, вр ло пре ци зне и до бро ар ти ку ли са не. Ова кав, с на ме ром оску дан 
је зик, ли шен раз ба ру ше них стил ских фи гу ра, ви ше пре ћут ку је не го што 
го во ри. Ипак, у овој про зи је сва ка реч на свом ме сту. Вла шка ли нов је
зик је, ка ко је то при ме тио Ра до са вље вић, по сле ди ца ја ких осе ћа ња, 
пре у зе тих из „ау тор ске за ли хе бо га тог жи вот ног ис ку ства”. Хе мин гве
јев ски ре че но: крат ка при ча ипак не мо же да на пу сти је зик и да бу де 
све де на на огра ни чен фонд јед но знач них ре чи, јер се крат ка при ча мо ра 
ба зи ра ти на пи шче вом аку му ли ра ном зна њу да ода бе ре пра ве ре чи. У 
Вла шка ли но вим крат ким при ча ма обич но не ма мно го рад ње, ско ро да 
не ма ни раз во ја ли ко ва, а оно што их ка рак те ри ше мо же се опи са ти као: 
ко ма ди ћи жи во та ухва ће ни објек ти вом (о че му пла стич но све до чи при ча 
„Ни кон Ф6”).

У те мат ском сми слу, Вла шка ли но ве при че су кон цен три са не у 
не ко ли ко ци клу са. Ра до са вље вић их де ли на: мрач не, ар хе тип ском дра
ма ти ком на би је не по ро дич не при че, на фил мич но уз бу дљи ве епи зо де 
сме ште не у кри ми но ге ни ми ље са вре ме ног ов да шњег би зни са, и на оне 
чи ју ат мос фе ру де фи ни шу осе ћа ња мо дер ног та јан ства и стра ве. Овој 
по де ли би смо до да ли и оне при че ко је се мо гу под ве сти под жа нр ерот
ске, па чак и пор но граф ске књи жев но сти, у ко ји ма до ми ни ра ју те ме 
чул не љу ба ви, де скрип ци је те ле сног оп ште ња и сек су ал них сце на. Мо
дер на кри ти ка сма тра за ак си ом да умет нич ка вред ност јед ног де ла не 
мо же за ви си ти од те ме ко ју је умет ник ода брао да об ра ди. (Чак ни то да 
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флеш фик ци ја на од ре ђе ни на чин де лу је на чи та о ца због сво је крат ко ће 
не мо же се спе ци фи ко ва ти.) Да па ра фра зи ра мо Ми хај ла Пан ти ћа: те ма 
мо же би ти све, уко ли ко се ве што при по ве да, али је, по не пи са ном пра
ви лу, из бор те ме у ди рект ној ве зи с тим што у крат кој при чи де лу је 
ма ло ли ко ва, на ску че ном про сто ру, у му ње ви том од сеч ку вре ме на. Сво
је вре ме но је, ка да је реч о то ме да ли крат кој при чи по го ду ју од ре ђе не 
те ме, Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић на пи са ла: „Па ра докс ску че но сти 
фор ме и бес ко нач но сти су ге стив но сти у крат кој при чи чи ни је по год ном 
за ба вље ње гра нич ним под руч ји ма те ма ти ке.” Да кле, пре ма њој, Ми хај
лу Пан ти ћу и дру гим те о ре ти ча ри ма, крат ка при ча се не огра ни ча ва на 
од ре ђен број те ма, али јој по себ но при ја ју гра нич на под руч ја, те због 
то га она мо же по при ми ти нај ра зли чи ти је об ли ке. Оту да чи та о ца не 
тре ба да за чу ди што се Вла шка лин не фо ку си ра на је дан кор пус те ма и 
не спу та ва сво ју ау тор ску зна ти же љу за ис тра жи ва њем раз ли чи тих 
жан ро ва.

Ра до са вље вић ни је слу чај но ис та као фил мич ност Вла шка ли но ве 
про зе. Не по сред ни и де таљ ни опи си си ро вих сек су ал них сце на – осим 
што на суб вер зи ван на чин про во ци ра ју по ли тич ки ко рект ну сли ку о 
му шкожен ским од но си ма и што има ју скло но сти ка не па тво ре ном из ра
жа ва њу те ле сне жуд ње ли ше не би ло ка квих дру гих ко но та ци ја – мо гу 
се по ре ди ти с фил мо ви ма Деј ви да Кро нен бер га, ко ји су нај бо љи при мер 
по ве зи ва ња пси хо ло шких аспе ка та лич но сти с фи зич ким. На ро чи то би 
би ло по гре шно сим пли фи ко ва ти уну тра шње и спо ља шње осо би не ли
ко ва из Вла шка ли но вих при ча, па жен ске тре ти ра ти ис кљу чи во као 
сек су ал не објек те, а му шке као пред став ни ке ма чо или ма ску ли ног све
та. С дру ге стра не, нај бо ља при ча у књи зи, ко ја је и у ком по зи ци о ном 
сми слу нај зах тев ни ја, је сте фраг мен тар на, нео но ар при ча „Очух”, у ко
јој из пер спек ти ве де те та пра ти мо ра сап по ро дич ног жи во та. Ова кве 
филм ске при че – о ве ли кој на ра ци ји о ма лим жи во ти ма – сни ма ли су, 
ре ци мо, Жив ко Ни ко лић или Жи во јин Па вло вић. Вла шка лин ли те рар
но се ци ра ствар ност дру штве не мар ги не у ко јој жи ви дис функ ци о нал на 
по ро ди ца, ко ја је пре пу ште на ћу ди ма на сил ног очу ха, чи је ани мал но и 
на стра но би ће пре ти да ра зо ри жи во те свих ак те ра; у деч јој гла ви се 
ра ђа за стра шу ју ћа по ми сао да је је ди ни спас од чо ве казве ри ње го во 
уби ство. Не ма ни чег стра шни јег и по тре сни јег у Гре шним при ча ма од 
сли ке уби ја ња де тињ ства. Ли ко ви у Вла шка ли но вим при ча ма су нај че
шће не и ме но ва ни, кро ки ан ти ју на ци, ко ји су са мо но ми нал ни но си о ци 
рад ње или до жи вља ја и ни шта ви ше од то га. Ипак се, ре чи ма Ива на 
Ра до са вље ви ћа, „Га вра Вла шка лин на ме ће са вре ме ној књи жев ној пу
бли ци као ау тор ко ји ис тан ча но и увер љи во пси хо ло шко пор тре ти са ње 
ли ко ва спро во ди до след но”. Апарт не, услов но ре че но – хо рорпри че: 
„Ди вље сви ње”, „Па ук” и „Леп тир”, оди шу ат мос фе ром из фил мо ва 
Деј ви да Лин ча. У њи ма је нај до ми нант ни ји ефе кат ко ји ис при по ве да но 
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оста вља на чи та о ца. Вла шка лин у овим при ча ма на упе ча тљив на чин 
ис тра жу је и сли ка оно за ум но, на сил но, фан та зма го рич но, над ре ал но и 
сно ви то у чо ве ко вом би ћу, ко је ба у ља гра ни цом из ме ђу ствар но сти и 
ма ште. Не ко ли ко при ча, од ко јих се по успе шно сти из два ја „Љу ди од 
ин те гри те та”, го во ри о са вре ме ном дру штву ко јим до ми ни ра ју кон зу
ме ри зам и по ли ти ка. Та је при ча са гле да на из пер спек ти ве рад ни ка, 
обич ног чо ве ка, ко ји сто ји пред ре ал ном опа сно шћу да га у сво је пип ке 
ухва ти ка пи та ли стич ка хо бот ни ца и уда ви га. Но вац и моћ по кре ћу 
точ ко ве без ду шног ме ха ни зма ко ји упра вља са вре ме ним све том. Вла шка
лин увер љи во и без за др шке го во ри о тој по ша сти. 

Ако би тре ба ло из дво ји ти основ не те мат ске пој мо ве око ко јих Вла
шка лин пле те сво ју на ра тив ну мре жу, он да су то сва ка ко секс и смрт. 
У том кљу чу тре ба раз у ме ти и на слов ове нео бич не збир ке. Гре шне при-
че пред ста вља ју, по нај пре, ка та лог по ро ка ко ји се мо гу по чи ни ти и све сно 
и не све сно. Пр вен стве но због уме шног ва ри ра ња при по вед них стра те
ги ја и фор ми, Гре шне при че чи та о цу пру жа ју не сум њи во ужи ва ње.

Ср ђан В. ТЕ ШИН

НЕО Д ГО ВОР НА БЕСТ СЕ ЛЕ РИ ЗА ЦИ ЈА ХО ЛО КА У СТА

Хе дер Мо рис, Те то ва жер из Ау шви ца, пре ве ла c ен гле ског Жер мен Фи
ли по вић, Ла гу на, Бе о град 2019

Књи га ко јој на ко ри ци, из над на сло ва де ла, сто ји од ред ни ца ,,СВЕТ
СКИ БЕСТ СЕ ЛЕР”, нај че шће са вр хун ском књи жев но шћу не ма до дир
них та ча ка. Иа ко се, по не кад, и за и ста од лич на де ла про би ју на ино стра не 
ли сте нај про да ва ни јих на сло ва, нај че шће је ,,бест се лер” атри бут ко ји се 
за ра ди због не ких дру гих, ванк њи жев них вред но сти. Књи ге ко је стра ни 
чи та о ци во ле и ку пу ју има ју, че сто, или са мо за ни мљи ву при чу, или по
бу ђу ју ја ка осе ћа ња, а по пра ви лу су од лич не за екра ни за ци ју, би ло у 
фор ми фил ма, или да нас до ми нант них и ра ди је гле да них – а са мим тим 
и ис пла ти ви јих – те ле ви зиј ских се ри ја. Ро ман Те то ва жер из Ау шви ца 
но во зе ланд скоау стра лиј ске књи жев ни це Хе дер Мо рис до но си све вре
ме ну при чу о Хо ло ка у сту, ко ја би због сво је је дин стве но сти мо ра ла да 
по бу ди оправ да ну бу ји цу нај чи сти јих емо ци ја, али де ло ове ау тор ке на
про сто је је дан књи жев ни ура дак овен чан свет ском сла вом, а без ве ли
ке ли те рар не вред но сти, те са ди ску та бил ним и, усу ди ћу се да на пи шем, 
нео д го вор ним при сту пом и об ра дом јед не ве ли ке те ме.

Пр ви ро ман ове спи са те љи це на стао је на кон што је до та да шња 
сце на рист ки ња, од де цем бра ме се ца 2003. го ди не, у ви ше на вра та и све 




